
 

 

Aan de leden van de 

verenigde vergadering  

 

 

 
V.V: 30 november 2011   Datum 11 oktober 2011 

Agendapuntnr. H.8   Bijlagen 2 

Onderwerp Gemaal Verdoold 

 

 

1 . Inleiding  
 

De afgelopen jaren heeft het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) 

gewerkt aan plannen met betrekking tot het gemaal Verdoold. Het gemaal is het z.g. 3e 

hoofdgemaal van de Krimpenerwaard en een rijksmonument in de zin van de Monumentenwet. 

De vernieuwing en restauratie van dit gemaal is opgenomen in module 4 van het 

uitvoeringsprogramma “herinrichting Krimpenerwaard” van de provincie Zuid-Holland. In deze 

periode zijn diverse voorbereidende keuzen en plannen (ondermeer met betrekking tot de plaats, 

capaciteiten en de relatie met de omgeving) aan U voorgelegd. 

Een en ander heeft ertoe geleid dat U in Uw vergadering van 25 november 2009 een 

uitvoeringskrediet van € 8.660.000,= beschikbaar heeft gesteld voor de restauratie en 

vernieuwing van het gemaal op de huidige locatie en de inrichting van een ruimte voor 

medegebruik. Het totale bruto investeringskrediet bedraagt nu € 9.830.960,= (bijlage 1) 

 

Nadat medio 2010 bleek dat de aanvankelijk voorgenomen restauratie van het gemaal met een 

grote bouwkuip op technische bezwaren stuitte, de geraamde kosten stegen (waardoor het 

beschikbare krediet niet meer voldoende was), alsmede de bouwkundige toestand ernstig was 

verslechterd, is besloten een pas op de plaats te maken. Er is vervolgens een studie verricht naar 

de meest kansrijke alternatieven. Enkele mogelijke oplossingen zijn met een advies van het 

college in de v.v.-vergadering van 24 november 2010 voorgelegd. Uw vergadering heeft 

ingestemd het voorstel variant 6 (het voorliggende ontwerp) uit te werken, zij het met de 

kanttekening dat de door een van de V.V.-leden aanbevolen alternatief op zijn haalbaarheid zou 

moeten worden onderzocht. 
De resultaten van dit onderzoek zijn in de vorm van een mededeling in uw vergadering van 30 

maart 2011 gemeld. Het college heeft u geadviseerd door te gaan met de uitwerking van het 

voorliggende ontwerp. Uw vergadering heeft hiermee destijds ingestemd.  

 

Het college legt u op basis van de verdere uitwerking van dit ontwerp thans een aanvullend  

kredietvoorstel voor. Het betreft hier een kredietvoorstel op basis van het aanbestedings-

resultaat. Hierin is de z.g. marktwerking derhalve verdisconteerd.  

Het thans genoemde bedrag is echter gebaseerd op een nauwkeurige besteksraming.     

Na de aanbesteding op 11 november a.s. zal het benodigde bedrag zo nodig worden 

geactualiseerd.  

Na goedkeuring van het voorstel door uw vergadering kan dezerzijds het werk worden gegund 

aan – in principe - de laagste inschrijver en zal de daadwerkelijke renovatie en 
capaciteitsuitbreiding van gemaal Verdoold daadwerkelijk in maart 2012 worden gestart. 

 

2. Voorstel 
  

Wij stellen U voor: 

Het destijds beschikbaar gestelde krediet (€ 9.830.960,=) te verhogen met € 3,669.040,= 

miljoen tot  € 13.5 miljoen. In de programmabegroting is in programma 2 rekening gehouden 

met een extra investering van 5,2 miljoen voor het 3e hoofdgemaal in de Krimpenerwaard. 
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3. Achtergrondinformatie  

   
Voorafgaande besluitvorming en informatie 

Voor een overzicht van  de voorafgaande besluiten wordt verwezen naar bijlage 1. 

 

Het definitieve ontwerp 

Het 2e kwartaal is hard gewerkt aan het opstellen van het definitief ontwerp.  Met name het 

grootste uitvoeringsrisico – het funderingsherstel in een bouwkuip onder een monumentaal pand 

– heeft extra aandacht gekregen. Een dergelijk risico vertaalt zich namelijk in extra kosten en 

beperkingen in het ontwerp. Daartoe zijn onder auspiciën van een ingenieursbureau, 

gespecialiseerde funderingsdeskundigen en een restauratiearchitect ingeschakeld. Het definitieve 

ontwerp is 15 juli afgerond. Er ligt nu een goedgekeurd en een breed gedragen ontwerp van het 

gemaal Verdoold, dat als basis heeft gediend voor het aanvragen van de benodigde vergunningen 

en voor het opstellen van het bestek.  
 

In het ontwerp zijn visvriendelijke pompen toegepast (visveilig en vispasseerbaar). Er is sprake 

van een innovatieve aanpak, gezien de capaciteit en omvang van deze visvriendelijke pompen. 

Vandaar dat een garantie is gevraagd en gekregen van de pompenleverancier. 

Bij de restauratie van het gemaal wordt uitgegaan van de ambitie die HHSK heeft ten aanzien van 

klimaatadaptatie en duurzaamheid, zoals die zijn neergelegd in het waterbeheersplan:  

1. Door de toepassing van het z.g. “warme bouwen”-principe vindt de koeling en verwarming 
van het gebouw voor een groot deel plaats via een systeem van leidingen opgenomen in 

de afwerklaag van vloeren en wanden. De benodigde warmte en koude wordt met behulp 

van een warmtepomp betrokken uit een bodemopslag of uit het water dat in de 

bedrijfsvoering van het gemaal ruim voorhanden is. Hierdoor wordt een reductie van de 

CO2 uitstoot bereikt. Een bijkomend (belangrijk) voordeel is dat de temperatuur van de 

massa van het gebouw op een relatief constant niveau -boven het dauwpunt- kan worden 
gehouden, waardoor minder condensatie/vochtontwikkeling plaatsvindt. Dit draagt bij tot 

een verlenging van de levensduur van het gerestaureerde gebouw. 

2. Materiaal dat vrijkomt bij de restauratie van het gebouw zal zo veel als mogelijk opnieuw 
worden gebruikt. Hierbij ware te denken aan bijv. de dakspanten, de metselstenen en de 

kozijnen. Maar ook zal het hout, dat momenteel wordt gebruikt voor de ondersteuning van 

het gemaal, wordt hergebruikt bij de inrichting van de verblijfsruimtes in het ketelhuis.   

 

Het vergunningentraject is inmiddels ingezet: Er ligt een positief preadvies van de Rijksdienst 

voor het Cultureel Erfgoed (RCE) richting de gemeente inzake de restauratie van het gemaal. De 

RCE heeft zich daarin akkoord verklaard met de aanpak van de restauratie. Op 1 september is de 

aanvraag voor de WABO-vergunnning bij de gemeente ingediend.  

 

Het bestek en de aanbesteding: 

Tijdens de zomermaanden is gewerkt aan het opstellen van het bestek. Hierin zijn op basis van 

het definitief ontwerp de te volgen uitvoeringsmethode beschreven en zijn de 

materiaalspecificaties vastgelegd. 

De planning is gehaald en het bestek is op 15 september op de aanbestedingskalender gezet. Na 

een aanbestedingsprocedure zal op 11 november 2011 het aanbestedingsresultaat (bedrag en 

aannemer) bekend zijn.  

 

De tijdelijke bemaling 

In de loop van het jaar is gebleken dat het huidige gemaal niet meer voldoet aan de eisen die 

vanuit een goed beheer aan een dergelijk gemaal moeten worden gesteld (bouwkundige 

toestand, bedrijfszekerheid, ARBO-normen ed.). Tevens is de ”lekkage” van de oude maalkom de 

laatste tijd aanzienlijk toegenomen. Uit veiligheidsoogpunt is het noodzakelijk geworden dat het 

gemaal Verdoold zo spoedig mogelijk geheel buiten bedrijf wordt gesteld. Zeker voor het herfst- 
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en winterseizoen. Hiertoe is de realisatie van de tijdelijke bemaling voor de restauratie van het 

gemaal Verdoold naar voren gehaald.  

In mei 2011 is met de voorbereiding (ontwerp en vergunningen) gestart. Na het in bedrijfstellen 

van deze tijdelijke bemaling  (op 30 september 2011), is het gemaal Verdoold definitief buiten 

gebruik gesteld. 

 

Het project tijdelijke bemaling bestond uit het plaatsen van tijdelijke pompen met bijbehorende 

leidingen, de aanleg van een gedeelte van de nieuwe waterkering, de aanleg van de werkweg en 

het verleggen van de kabels en leidingen. Dit zijn werkzaamheden die uit oogpunt van 

efficiency/kostenbesparing ook in dit eerste bestek zijn opgenomen, maar noodzakelijk zijn voor 

het uiteindelijke werk.  

 
4. Motivatie 

 
Medio 2010 heeft een nieuwe “crew” (opdrachtgever, projectleider en een ander ingenieurs-

bureau – Witteveen & Bos) de opdracht gekregen een nieuw ontwerp te maken voor de 
restauratie en de capaciteitsuitbreiding van het gemaal Verdoold. Uitgangspunt was daarbij dat 

de kosten lager zouden zijn en dat de uitvoeringsrisico’s zouden worden beperkt en er zo snel als 

mogelijk kon worden begonnen met de realisatie. Enkele mogelijke oplossingen hebben wij u met 

een advies van het college, in uw vergaderingen van november 2010 en maart 2011 voorgelegd. 

Uw vergadering heeft destijds ingestemd met het voorstel van het college het voorliggende 

ontwerp  uit te werken. 

 

Inmiddels heeft de uitwerking van dit ontwerp plaatsgevonden. De kosten zijn lager dan in de – 

voorzichtige - oorspronkelijke raming van 24 november 2010 en eveneens lager dan het 

oorspronkelijke ontwerp. Hoewel het funderingsherstel van het gemaal ingewikkeld blijft, zijn de 

risico’s hiervan door de keuze van een andere funderingstechniek, aanzienlijk verminderd. 

 

Kortom:  
Het voorliggende ontwerp voor de restauratie en capaciteitsuitbreiding van het gemaal Verdoold 

voldoet aan de eisen die destijds vanuit het bestuur/directie zijn gesteld.  

5. Gevolgen/consequenties  

 

Financiëel 

In de V.V. van 25 november 2009 is een uitvoeringskrediet (€ 8.660.000,=) beschikbaar gesteld. 

Het bruto investeringskrediet bedraagt op dit moment  € 9.830.960,= incl. BTW 

  

In de hiernavolgende tabel is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de kosten. Voor een 

weergave van de besluitvorming wordt verwezen naar de bijlage 1.  

 

25 november 2009 Totaal beschikbaar gesteld uitvoeringskrediet:  € 9.830.960,=  
  

Medio 2010 Met name de staartkosten (de engineering, interne personele kosten, de 

post onvoorzien/risico’s, het verleggen van de kabels en leidingen en de 

bouwrente) zijn aanzienlijk gestegen. Als gevolg daarvan gingen de 

investeringskosten van het  oorspronkelijke  ontwerp in de richting van: 

           € 16,5 miljoen. 

 

24 november 2010 Het voorstel van het college om de z.g. variant 6 uit te werken is door uw 

vergadering onderschreven. De op basis van een SSK-raming geschatte 

kosten van deze variant bedragen:       € 13,5 a 14,0 miljoen.  

 

30 maart 2011  Op basis van deze cijfers is - met in acht name van de reeds uitgegeven 

kosten voor het oorspronkelijke ontwerp (ca. 1,75 miljoen) - in de 
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programmabegroting in het programma 2 rekening gehouden met een extra 

investering van 5,2 miljoen. 

 

30 November 2011 Op basis van het aanbestedingsresultaat zal uw college een – zo nodig  

aangepast - kredietvoorstel worden voorgelegd, waarbij rekening is 

gehouden met het aanbestedingsresultaat. (marktwerking).  

Op basis van een nauwkeurige besteksraming bedragen de 

investeringskosten voor variant 6 vooralsnog:               € 11,5 miljoen. 

 

Inclusief de reeds uitgegeven bedragen voor het oorspronkelijke ontwerp, bedragen de totale 

bruto investeringskosten voor het hele project nu:         € 13.250.000,=  *).  

 

*) Het thans genoemde bedrag is gebaseerd op een nauwkeurige besteksraming.     

Na de aanbesteding op 11 november a.s. zal het benodigde bedrag zo nodig 
worden geactualiseerd 

 

Op basis hiervan zal nog een extra investeringskrediet moeten worden aangevraagd van             

€ 3,669.040,=. Het totaal van het krediet bedraagt dan € 13,5 miljoen, wat hoger dan de nu 

voorziene investeringskosten (€ 13,25 milj.). Dit met het oog op onzekerheden bij de 

aanbesteding van 11 november a.s.  

 

Subsidies: 

De planning geeft aan dat het project pas gereed kan zijn in september 2013 Om voor de 

verschillende subsidies in aanmerking te komen is destijds uitgegaan van december 2011. 

Voor de ILG subsidie is deze vertraging niet fataal. Inmiddels loopt deze subsidie tot eind 2013, 

terwijl in 2012 het volledige subsidiebedrag kan/zal worden “geïnd”.  

Voor de vismigratie-maatregelen ligt dit anders. Hiervoor waren een tweetal subsidies 
aangevraagd en toegekend. De subsidie ad € 250.000 van RWS kende stringente voorwaarden. 

De uitvoering en oplevering moest geschieden voor 1 december 2011. Aangezien eind 2010 al 

geconstateerd werd dat deze termijn niet gehaald kon worden, is in overleg met RWS het gemaal 

Abraham Kroes voor gemaal Verdoold in de plaats gekomen. Hierdoor kon alsnog gebruik 

gemaakt worden van het volledige subsidiebedrag.  

De KRW-subsidie ad € 250.000 voor gemaal Verdoold in het kader van het project "Vissen 

Zwemmen Weer Heen En Weer" is in overleg met de subsidieverlener overgeheveld naar het 

gemaal Hillekade. Hierdoor heeft HHSK bereikt dat de beschikbare subsidies voor 

vismigratievoorzieningen zijn veiliggesteld. 

Daarnaast heeft HHSK gemaal Verdoold bij RWS aangemeld voor de subsidietranche die loopt tot 

en met 2015. Hierdoor is het nog mogelijk om een bijdrage van maximaal €250.000 te ontvangen 

voor het visvriendelijk maken van gemaal Verdoold. De gekozen oplossing in de vorm van een 

visvriendelijke pomp wordt in de komende weken door RWS beoordeeld aan de subsidie-

voorwaarden. 

 

De EU-subsidie voor de burgerparticipatie (€ 260.000,=) blijft beschikbaar indien er voor 31 dec. 

2011 een besluit tot uitvoering wordt genomen. 

Voor en mogelijke subsidie in het kader van de monumentenzorg is gebleken dat op praktische 

gronden geen aanspraak kon worden gemaakt op een (kleine) subsidie. 

 

Het subsidiebedrag is derhalve: ILG:  € 4.290.000,= 

     KRW:  €    250.000,= 

     EU-subsidie: €    228.506,= 

       ---------------       Totaal: € 4.768.506,= 

 

Personeel 
In de voorliggende de raming is rekening gehouden met een personele inzet van ca. 2000 uren 

voor 2012 en 2013. 
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Juridisch / Risico’s. 

Het oorspronkelijke ontwerp was het grootste uitvoeringsrisico – het funderingsherstel in een 

bouwkuip onder een monumentaal pand –nog niet voldoende uitgewerkt Dit aspect heeft dan ook 

in het huidige ontwerp extra aandacht gekregen . Daartoe zijn gespecialiseerde 

funderingsdeskundigen ingeschakeld. Een en ander heeft geleid tot een andere 

uitvoeringsmethode. Het risico is nu beperkter en beheersbaar. 

Het heien van de damwanden vormt een risico voor de belendend percelen.  Speciale technieken 

worden toegepast. (Dit in overleg met de CAR-verzekeraar.) Desalniettemin wordt de (mogelijke) 

invloed op de belendende percelen nauwkeurig in de gaten gehouden (visuele inspectie en 

trillingmeters). Bij de heiwerkzaamheden voor de tijdelijke bemaling (waterkering in de dijk) is 

geen schade opgetreden.  

Het gemaal is een Rijksmonument in de zin van de Wet op de monumenten. Veranderingen aan 

het gemaal zijn vergunningsplichtig (art. 11 van de monumentenwet). Hiertoe moet vergunning 

worden verleend door de gemeente (in de WABO-procedure), die wordt geadviseerd door de 
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Door het inschakelen van een gespecialiseerde architect 

wordt beoogd de besluitvorming te stroomlijnen. Inmiddels heeft de RCE een positief preadvies 

richting gemeente uitgebracht.  

 

Juridische procedures 

 

In uw vergadering van 25 november 2010 is de marktbenadering aan de orde geweest.  

Geconcludeerd is dat de traditionele contractvorm (met RAW-bestek) de voorkeur verdient voor 

de renovatie van het gemaal Verdoold ten gunste van andere mogelijke vormen. Het bestek is op 

15 september 2011 (volgens de planning) op de markt gezet d.w.z. op de aanbestedingskalender 

geplaatst. Gezien de kostenraming is het bestek Europees aanbesteed.  

In het bestek zijn minimum eisen gesteld aan de deskundigheid en de ervaring van de 

inschrijvende aannemers. Het consortium of de hoofd- cq. onderaannemer(s) moeten aantonen 
dat men de benodigde specialistische kennis in huis heeft. Er wordt gegund op basis van de 

laagste prijs. Deze openbare aanbesteding zal op 11 november 2011 plaatsvinden. 

Bij iedere aanbesteding van HHSK worden de duurzaamheidcriteria van Agentschap NL 

geraadpleegd en daar waar mogelijk opgenomen in het bestek, om zo de doelstelling met 

betrekking tot Duurzaam Inkopen te realiseren. Voor dit bestek is hiernaar gekeken. Voor de 

duurzaamheidcriteria worden 4 minimumeisen genoemd, welke betrekking hebben op 

energierendement van het systeem, energierendement bij de systeemdelen, eisen aan 

smeermiddelen en eisen aan vrijkomende steenachtige materialen. Deze eisen zijn in het bestek 
meegenomen en daarmee kan de aanbesteding aangemerkt worden als duurzaam. 

 

6. Aspecten voor de omgeving en communicatie 
 

Omwonenden 

De direct omwonenden zijn erg betrokken bij het project. Men is overtuigd van de noodzaak het 

gemaal te restaureren en men accepteert (tot een zekere hoogte) de daarbij veroorzaakte hinder. 

Een der omwonenden heeft zelfs tijdelijk grond beschikbaar gesteld om de tijdelijke bemaling te 

kunnen realiseren. Dit heeft tot grote besparingen en tijdwinst geleid.  

Regelmatig is er contact geweest met de direct omwonenden:  In 2010 en 2011 zijn  er 

bijeenkomsten geweest waar het “nieuwe” ontwerp is toegelicht en in juni/juli 2011 is in z.g. 

keukentafelgesprekken informatie gegeven wat de consequenties zijn van de uitvoering van de 

tijdelijke bemaling. 

Tijdens de uitvoering is regelmatig contact onderhouden met de betrokkenen met het doel de 

relatie “goed” te houden. In een enkel geval zijn – op verzoek - aanvullende maatregelen 

genomen om de visuele en geluidhinder te beperken. 
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Gemeente Ouderkerk 

De relatie met de gemeentelijke functionarissen belast met het beoordelen en verlenen van de 

WABO-vergunning, is goed. De constructieve opstelling van de gemeente bij WABO-

vergunningverlening voor de tijdelijke bemaling, heeft er toe bijgedragen dat dit project 

succesvol en op tijd kon worden gerealiseerd.  

 

Communicatie 

Bij het gereedkomen van de tijdelijke bemaling is een persbericht opgesteld met daarin tevens de 

aankondiging van de start (onder voorbehoud) van de  restauratie en capaciteitsuitbreiding van 

het gemaal Verdoold. 

 

 
7. Verder aanpak 

 
Indien U besluit om in te stemmen met het voorliggende voorstel om aanvullend krediet te 

verlenen en toestemming te geven de overeenkomst met de aannemer te sluiten, dan moeten de 

volgende stappen worden ondernomen: 

1. Het gunnen van het werk aan de aannemer met de laagste prijs en daartoe een opdracht 
verlenen om 1 maart 2012 met het werk te beginnen.. 

2. Bewerkstelligen dat de benodigde vergunningen op tijd (voor 1 maart 2012) worden 
verleend. 

3. Het – desgewenst - organiseren van een bijeenkomst bij de start van de uitvoering in 
maart 2012.  Bijv. bij het slaan van de eerste paal. 

In het bestek is opgenomen dat het werk 30 november 2013 moet worden opgeleverd. Een en 

ander houdt in dat –onvoorziene omstandigheden daargelaten – er in de herfst van 2013 een 

gerestaureerd gemaal Verdoold operationeel zal zijn. 

 
8. Evaluatie 
 

Na afloop zal een evaluatie worden uitgevoerd, waarbij aandacht zal worden besteed aan de 

verschillende aspecten die hebben gespeeld bij de restauratie en capaciteitsuitbreiding  van het 

gemaal Verdoold. 

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard, 

 

secretaris-directeur, 

 

w.g. 

dijkgraaf, 

 

w.g. 

 

M.J.H. van Kuijk  mr. J.H. Oosters 
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             Bijlage 1 

 

 

Voorafgaande besluitvorming en informatie: 

 

- In uw vergadering van september 2006 is de notitie “Naar een nieuw watersysteem 

Krimpenerwaard” vastgesteld; 

- In uw vergadering van november 2006 is een aanvangskrediet (€ 80.000,=, waarvan 50% 

ILG bijdrage ) voor een haalbaarheidsstudie  “derde hoofdgemaal Krimpenerwaard” 

beschikbaar gesteld; 

- In uw vergadering van september 2007 is de locatie van het gemaal bepaald en is een 

voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de vernieuwing en restauratie van het gemaal 

M.Verdoold Czn.” ( € 600.000,=, waarvan 50% ILG bijdrage); 

- In uw vergadering van 7 oktober 2009 heeft u voor dit project het budget verhoogd met 
€19.960,= bouwrente; 

- In uw vergadering van november 2009 is een uitvoeringskrediet (€ 8.660.000,=) beschikbaar 

gesteld. Dit is inclusief de realisatie van de toevoerwatergang en andere voorbereidende 

werken. In dit kredietvoorstel zijn subsidies (inkomsten) voorzien van in totaal  € 

5.050.000,=; 

- In mei 2010 heeft (een delegatie van) uw vergadering een oriënterend bezoek gebracht aan 

het gemaal Verdoold, teneinde zich ondermeer op de hoogte te stellen van de bouwkundige 

staat van het gebouw; 

- In de vergadering van juni 2010 is in de voorjaarsnota in de risicoparagraaf de haalbaarheid 

ter discussie gesteld: Enerzijds door de technische complexiteit (uitvoeringsrisico’s, tijd en 

geld), anderzijds vanwege de slechte staat van het gemaal; 

- In uw vergadering van september 2010 is in de Bestuursrapportage over het eerste halfjaar 

van 2010 vermeld dat het project “on hold” is gezet. Tijdens de mededelingen is gemeld dat 
ambtelijk geconstateerd is dat het project niet meer binnen de kaders van tijd, geld en 

kwaliteit kan worden gerealiseerd. Hiernaast is een variantenstudie aangekondigd en 

toegezegd is dat de resultaten tijdens de commissie vergadering van november zullen worden 

gepresenteerd teneinde een goed besluit te kunnen nemen. 

- In uw vergadering van 24 november 2010 heeft U het voorstel van het college om variant 6 

als een voorkeursvariant uit te werken, onderschreven. Zij het met een de kanttekening dat 

de door een van de V.V.-leden aanbevolen alternatief om een nieuw gemaal naast het oude te 

bouwen, op haalbaarheid zou moeten worden onderzocht. 

- In uw vergadering van 30 maart 2011 is in een mededeling van de zijde van het college dit 

aanvullend onderzoek besproken en heeft u ingestemd door te gaan met de nadere uitwerking 

van de  eerder voorgestelde variant. Het is het voornemen van het college om in de V.V.-

vergadering van 30 november 2011 een (aanvullend) kredietvoorstel aan u te presenteren, 

zodat – na goedkeuring - de daadwerkelijke uitvoering van het project kan worden gestart.   

 

Overzicht van de kosten vermeld in de verschillende kredietaanvragen tot en met 24 november 

2009: 

 

November 2006 Aanvangskrediet     €     80.000,= 

September 2007 Voorbereidingskrediet:    €   600.000,= 

Oktober 2009  Verhoging krediet ivm bouwrente   €     19.960,= 

November 2009 Uitvoeringskrediet:     € 8.660.000,= 

Dekking vanuit de exploitatie   €    270.000,= 

   Bouwrente      €    201.000,= 

          ----------------- 

Totale (huidige) investeringskrediet   (per november 2009):  € 9.830.960,=  

 
 

 


